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ТЕМА: ,,Автентични детски игри от целия свят” 

 

       ЦЕЛ: Приобщаване на децата към световните детски ценности и игри.  

 

       ЗАДАЧИ: 

1. Да се възпитава уважение към различните раси, народности и обичаи чрез 

запознаване с материалите, събрани от родители и колеги от други детски градини, 

намиращи се на шестте континента на земното кълбо. 

        2. Създаване на условия за активно включване на всички участници чрез използване 

възможностите на интернет общуването, дистанционно, чрез комуникация през социалните 

мрежи. 

3. Осъществяване на ползотворно сътрудничество между детска градина, семейство и 

общественост. 

 

ОБЕКТ: Всички деца, учители, семейство, общественост, други детски градини от целия 

свят. 

 

       ПРЕДМЕТ: Автентични детски игри от различни държави и континенти, съобразени с 

предучилищната възраст на децата. 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: Учебна 2021/2022 година: 

1. Събиране на материали по темата чрез интернет общуване на родители, учители и 

общественици извън пределите на България. 

2. Запознаване на децата от детската градина със събраните игри за изпълнение на 

поставената цел и обобщаване на резултатите.    

       

       УЧАСТНИЦИ: директор,  главен учител, учители по групи, комисии по 

организационните въпроси,  родители, общественици. 

 

       МЕТОДИ НА КОНТРОЛ:            
             1. Наблюдение 

             2. Беседа с участниците 

             3. Разговори с  родители, общественост и екипи на детски градини, извън ПБ 

България 

             4. Педагогическо взаимодействие с децата 

 

 ИНСТРУМЕНТАРИУМ: 

      1. Интернет разговори с учители, деца, родители, общественици, колеги от други детски 

градини, извън Р България 

 

 



       АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

1. Приобщаване на деца, родители и общественост към автентични детски игри от 

различни държави и континенти. 

2. Повишаване нивото на общуване  и изграждане на по-висока степен на доверие в 

отношенията „родител - учител", вследствие дейността по темата. 

3. Взаимодействие с деца, родители, колеги, общественост - включване в дейности за 

творческа изява на децата в детската градина, свързани със 70 годишния юбилей на ДГ 

„Дружба”.  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА   ДЕЙНОСТ 

1. Представяне на идеята на тематичната проверка на родители, общественост и  

институции и получаване на обратна връзка на възможности за съвместна работа чрез анкета 

срок:от м. 09.2021  

отг: учителките по групи, главен учител 

 

2. Събиране на информация и материали по темата от родители, колеги, общественици. 

срок: м.10.2021г. до м. 01. 2022г. 

                                                             отг:   учителките по групи  

3. ,,Игрите на децата по света”- изготвяне на презентация и запознаване на децата със 

събраните игри. 

срок:от м. 01.2022 до  м. 03.2022г. 

отг: учителките по групи 

                                                                  

3. Организиране на дейности с родители и общественост за представяне на събраните 

детски игри от света и включването им в играта на нашите деца.                                                                   

 срок:м. 04.2022г. 

отг: директора, учителките по групи                                          

4. Педагогически съвет с цел отчитане резултатите от работата по тематичната проверка. 

срок: м.04.2022г.  

                                                                                                                             отг: директора 

 

Дейностите се провеждат в подходяща форма съобразно въведените епидемологимни 

мерки, като участието на родителите може да бъде дистанционно чрез комуникация през 

социалните мрежи. 

 

Планът за тематичната проверка е част от годишния план, приет на ПС с протокол 

№9/07.09.2021г, утвърден със заповед №РД-09-453/07.09.2021г. на директора  в сила от 

15.09.2021г.  за учебната 2021/2022г. Планът е отворен за допълване с нови дейности, 

критерии и показатели и промяна в предвид епидемичната обстановка. 

 

 

 

 

Антония Русева:/п/ 

Директор ДГ „Дружба” 
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